NAKŁO NAD NOTECIĄ
UJŚCIE

DREZDENKO

GORZÓW WIELKOPOLSKI
Gorzów Wielkopolski to jedna ze stolic woj. lubuskiego,
obecna siedziba wojewody. To 125-tysięczne miasto leży nad
Wartą, na jej 53-61 kilometrze. W Gorzowie działa stocznia,
a także port rzeczny, gdzie znajduje się lodołamacz „Kuna”.
Lodołamacz jest pod opieką Stowarzyszenia Wodniaków
Gorzowskich, organizującego rejsy tym statkiem. Będąc
w gorzowskim porcie warto przejść się Bulwarem Nadwarciańskim, a także wybrać na zwiedzanie miejskich fontann,
muzeum lubuskiego, katedry Wniebowzięcia NMP
oraz murów obronnych z XV w.

Drezdenko, to małe, dziesięciotysięczne miasto w woj.
lubuskim, znajdujące się na 187 km Noteci. Jego nazwa
pochodzi od nazwy drzewa i związana jest z położeniem
miasta na lesistych i bagnistych terenach. Będąc w Drezdenku
warto zobaczyć pałac późnobarokowy z 1766 r., który został
obecnie zaadaptowany na szkołę, a także muzeum, które
mieści się w szachulcowym spichlerzu z 1640 r., pełniącym
kiedyś funkcje arsenału.

Ujście to prawie czterotysięczne miasto w woj. wielkopolskim,
znajdujące się na 105-107 km Noteci. W Ujściu przebiega granica pomiędzy dwoma krainami: Wielkopolską oraz Pomorzem, czego przykładem są nadrzecza skarpy poprzerywane
wąwozami. W mieście znajduje się port rzeczny oraz zbudowana w 1896 r. śluza. Główne atrakcje to neobarokowy kościół
św. Mikołaja, Kalwaria ujska oraz eklektyczny Ratusz z XIX w.
Cumujący w porcie mogą wybrać się na spacer na Orlą Górę,
z której rozpościera się piękny widok na dolinę Noteci i Piłę.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

SANTOK

CZARNKÓW

Kostrzyn nad Odrą to siedemnastotysięczne miasto w woj.
lubuskim, blisko polsko-niemieckiej granicy. Miasto to od
wieków było miejscem ścierania się dwóch kultur słowiańskiej i germańskiej. Stanowiło idealne miejsce obronne
oraz handlowe, dzięki czemu w XVI w. było jedną
z największych twierdz Europy. Obecnie znajduje się tu duży
port rzeczny, a dla zwiedzających warte polecenia są ruiny
twierdzy pruskiej z XVI w. Ponadto miasto leży w pobliżu
Parku Narodowego Ujście Warty z malowniczymi
rozlewiskami oraz licznymi lęgowiskami ptaków.

Santok, blisko osiemnastotysięczna gmina na terenie woj.
lubuskiego, w miejscu gdzie Noteć wpływa do Warty. Nazwa
wsi pochodzi od staropolskiego słowa sątok, które oznaczało
spływ rzeki. Z ważniejszych zabytków w Santoku warto
wymienić neogotycki kościół z 1858 r., kamienną wieżę
widokową 1934 r. oraz średniowieczne grodzisko. Dla
miłośników przyrody, po południowej stronie rzeki znajduje
się rezerwat Santockie Zakole.

Czarnków, jedenastotysięczne miasto, w woj. wielkopolskim,
na 132 km Noteci. Dobrze znane amatorom piwa. W XIX w.
Czarnków był ważnym ośrodkiem handlu zbożem, które
spławiane było barkami po Noteci. Obecnie nad rzeką znajduje
się odnowiona marina dla jachtów. Ważniejsze zabytki
Czarnkowa to: Ratusz, kościół pw. św. Marii i Magdaleny oraz
browar z końca XIX w. Ciekawostką są niedziałające już:
skocznia narciarska Pod Grzybkiem oraz tor saneczkowy
Śniegowa Baśń.

Nakło nad Notecią to dziewiętnastotysięczne miasto, leżące
w woj. kujawsko-pomorskim, na 39-41 km Noteci. W Nakle
Noteć łączy się z Kanałem Bydgoskim, którego budowa
przyczyniła się do szybkiego rozwoju gospodarczego miasta.
Nazwa miasta pochodzi od słowa nakieł, co oznaczało miejsce,
gdzie można było założyć czółno „na kieł”, czyli zacumować
łódkę. Będąc w Nakle warto zobaczyć kościół św. Wawrzyńca
z 1843 r. oraz dawne koszary pruskie z pierwszej połowy XIX
wieku. Niewątpliwą atrakcją Nakła jest bliskość Puszczy
Noteckiej, a zwłaszcza obszar doliny Noteci.

